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Het was weer een bewogen jaar voor de school in Kenia. 

We hebben helaas afscheid moet nemen van onze schooldirecteur. De reden hiervoor was 

dat hij niet goed functioneerde en wat de veel belangrijker is van de reden van ontslag is dat 

er geld door hem is verduisterd.  

We hebben hiervan aangifte gedaan bij de politie in Kenia maar tot op de dag van vandaag is 

hier nog niets uitgekomen. De corona op dit moment zorgt er voor dat er geen verdere actie 

wordt genomen door de politie. Er is wel regelmatig contact met de autoriteiten hierover. 

We zijn dus op zoek gegaan naar een nieuwe directeur gelukkig hebben we die uit ons 

midden kunnen werven. De rechterhand van de directeur die we hebben ontslagen is nu de 

schooldirecteur. Het team van leraren is hierbij betrokken geweest en stonden achter de 

benoeming. Als bestuur in Nederland zijn we hier heel blij mee. 

In 2019 hebben 45 studenten onderwijs genoten in onze school. Daarvan zijn in 2019 27 

studenten afgestudeerd in tourguiding, 15 studenten zijn gediplomeerd kok en 3 studenten 

zijn afgestuurd in de facilitaire dienstverlening. 85% van de 45 studenten hebben werk 

gevonden bij de locale lodges in de Masa Mara wat belangrijke stakeholders voor ons zijn. 

 

Ook in 2019 zijn er verschillende vrijwilligers vanuit Nederland voor een periode naar onze 

school afgereisd om daar projecten te ondersteunen. 

Eén van de vrijwilligers is druk bezig geweest met het onderwijs programma. Hij heeft alle 

vakken bekeken en geadviseerd en voorstellen gemaakt voor verbetering van de lessen. De 

vrijwilliger is in totaal 5  weken op onze school geweest. 

En andere vrijwilliger is druk geweest met de aanleg van onze moestuin op basis van de 

permacultuur. Permacultuur gaat over een holistisch wereldbeeld, het besef dat wij een 

onderdeel zijn van het hele aardse ecosysteem en dat alles wat we doen een effect op het 

geheel heeft. Het is de bedoeling dat we ons weer gaan invoegen in dat ecologische systeem 

zodat wij het systeem ondersteunen met onze acties, en het systeem ons vervolgens ook 

weer ondersteunt. Een moestuin zo ontwerpen dat de verschillende spelers en onderdelen 

van je tuin elkaar versterken. Zoals het karakter van de grond, de inval van de zon, de wind, 

het water en de dieren die er zijn. 

Het aanleggen van de moestuin is heel belangrijk om te streven naar zoveel mogelijk 

zelfvoorzienend te kunnen zijn. We zijn heel tevreden met de opbrengst van de tuin. Het is 

nu mogelijk om een groot deel van onze studenten en docenten eten te kunnen geven wat 

bereid is uit eigen moestuin.   

 

 



Ook is er weer een bouwteam afgereisd in de zomer van 2019 naar onze school om diverse 

werkzaamheden uit te voeren. 

Er zijn nieuwe watertonnen geplaatst om zo het regenwater nog beter op te vangen en zo 

het water te kunnen gebruiken voor de moestuin. Er zijn banda’s (huisjes) geplaatst voor 

onze boarding studenten en voor het personeel.  Verder zijn er extra sanitaire voorzieningen 

bijgeplaatst voor de meisjes om zo te voldoen aan de richtlijnen van het ministerie. Ook 

extra sanitaire voorzieningen voor ons personeel. Ook is de buitenkeuken vervangen die 

vanwege een brand was verwoest. 

Een nieuwe septictank is geplaatst en verder zijn er stapelbedden aangeschaft om zo al onze 

leerlingen een slaapplek te geven. 

Nieuwe warmwater boiler is er aangeschaft voor de keuken. Verder zijn ook de 

zonnepanelen vervangen omdat de oude zonnepanelen niet meer goed waren. Het is voor 

de school heel belangrijk om zelfvoorzienend te zijn ook voor wat betreft de energie. De 

school is niet aangesloten op een energie net. 

We hebben in 2019 geen grote fundraising evenementen georganiseerd omdat we dat in 

2018 hadden gedaan. We merken dat jullie zulke evenementen niet elkaar kan organiseren. 

Er zijn wel verschillende donaties bij ons binnen gekomen wat varieert van 100 tot 4000 

euro. 

Er zijn geen wisselingen in het bestuur in Nederland geweest in 2019. 

2020 heeft alles veranderd. De pandemie heeft ook Kenia getroffen en dat heeft ook grote 

gevolgen voor onze school. Als heel snel moest de school worden gesloten en zijn alle 

leerlingen naar huis gegaan. De docenten zijn hard aan de slag gegaan met het opzetten van 

een online onderwijs programma. In een land als Kenia is dat een grote uitdaging gezien het 

feit dat niet alle leerlingen over internet beschikken en dat soms alleen een mobiele telefoon 

mogelijkheden biedt.  

Het is gelukt om onze leerlingen les te geven op de nieuwe wijze en we hopen dat in 

september onze studenten nog hun examen kunnen doen. Het ministerie van onderwijs 

heeft besloten dat ze een E-examen gaan krijgen. Studenten kunnen alleen deelnemen aan 

dat examen als ze het examenbedrag betalen. Dat is een grote uitdaging voor onze 

studenten gezien het feit dat het niet eenvoudig is voor hen om het geld bij elkaar te krijgen. 

De economie van Kenia is heel slecht en dat betekent dat de armoede stijgt.  

Ook het bestuur heeft besloten om de salarissen van onze docenten te halveren omdat er 

momenteel geen schoolgeld binnenkomt. Verder weten we niet wanneer de scholen weer 

open gaan. Tot die tijd blijft het heel onzeker of we een nieuwe schooljaar kunnen gaan 

starten.  

 

 

 


